
  

 

 

  

 

 

  

NEO OPP  
 בעישון   מחטא

 חיים  בעלי נוכחות  ללא ריקים  משק במבניו   בלולים  ליישום

 

 Ortho Phenylphenol 10%   מכיל

מיועד  ,Ortho Phenylpheno על בלוק לחיטוי בעישון המבוסס – NEO OPP  התוויות
 :כנגד, יעיל לחיטוי של מבני משק ולולים ריקים מבעלי חיים

Staph aureus  , Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Proteus 

Vulgaris, Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Avian Influenza 

virus, 

E- coli, Salmonella typhimurium, Salmonella enterica 

  

 

   בלוקגרם כל  600  תכולה

                ' בלוק.יח 20 הקרטון מכילאריזת 

                    

 ההוראות לפני השימוש בתכשיר כל קרא בעיון את            

 1462 מספר רישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאותב 

 לשימוש ווטרינרי בלבד, לא לשימוש ביתי  

  אזהרות

  אדם לבני
  בעיניים ובעור.גורם לגירוי חריף התכשיר  .1

 התכשיר רעיל בבליעה .2

 

 אמצעי

 בטיחות

   ומיגון

 

 

 סיכונים

 לסביבה

 . חיים מבעלי ריק להיות חייב המבנה החיטוי בעת .1

יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות כולל בעת היישום  .2
ומסכת פנים מלאה , כיסוי ראש EN-374/3)תקןלפי גרביים, כפפות גומי )

עם מסנן משולב כנגד חלקיקים ואדים מסוג  ( EN136)לפי תקן 
ABEK2P3  לפי תקן(EN14387 .) 

  לעשן בזמן הטיפול בחומר.ל, לשתות ו/או אין לאכו   
 במים וסבון ולהחליף בגדים. יש להתרחץ היישוםלאחר  .3

 יש לכבס את בגדי המיישם לאחר השימוש. .4
 
 

 חיים במיםהתכשיר רעיל ליצורים ה



  

 

 

  

 

 

 הוראות
 שימוש

 מומלץ ומינון

 .מ"ק 300- 400גרם( מיועד לחיטוי של  600בלוק אחד )במשקל 
ממזונם ומי  יש לרוקן את המבנה המיועד לחיטוי מבעלי חייםלפני היישום, 
 ולנקותו מזבל . השתייה שלהם

 אחר עמיד לחום. משטחעל מגש מתכת או כל  NEO OPP -הנח את הבלוק ה
 NEOהדלק את בלוק ה ולבש מסכת פנים, כמפורט בפרק אמצעי בטיחות ומיגון 

OPP . 

כאשר הלהבות אופפות את כל הבלוק, חנוק את האש ע"י מכסה כלשהוא או מיכל  
  לחלל. OPPשעות ומשחררת אדי  3 -נמשכת כובעירה איטית מתחילה   גדול.

 את המאווררים  הפעלשעות  24לאחר   יממה שלמה.למשך  המטופל   את המבנהסגור  
 את הדלתות ואפשר אוורור, לפני פתחפין ולמספר דקות והיכנס למבנה, או לחל

 להקה חדשה ללול. הכנסת

 .שעות לאחר הטיפול 24 ורר,ולאחר שא ניתן להיכנס למבנה המטופל מחדש  כניסה

  אחסון

 
המקורית, במקום מוצל, נעול וקריר, הרחק יזתו יש לאחסן את התכשיר באר

 מהישג ידם
 של ילדים ואנשים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. 

 טיפול
 באריזות

 ריקות
 .לאשפה ההריקהשקית יש להשליך את 

 

 ראשונה עזרה
 לרופא ומידע

  ,פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של קשיי נשימה – במקרה של שאיפה
 פנה לקבלת טיפול רפואי .

 
אין להשקות נפגע חסר  ., אלא בהוראת רופאאין לגרום להקאה – בליעהמקרה ב

 .הכרה
פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את תווית  מעט מים,השקה ב ,אם הנפגע בהכרה

 התכשיר .
 

מים זורמים למשך הרבה הסר בגדים מזוהמים, שטוף ב – במקרה של מגע בעור
במקרה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי והצג את  דקות לפחות. 15–20

  .תווית התכשיר
 

 15שטוף בהרבה מים זורמים )עיניים פתוחות( למשך  – במקרה של מגע בעיניים
בלת טיפול לק מידפנה  .הסר עדשות מגע ,הדקות שטיפ 5לאחר . קות לפחותד

 .רפואי
 

  .למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה
 במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו לרופא. 04-7771900טל. 

 

 Kemper s.r.l – Italy מיוצר ע"י

 קי פיתוח ושיווק בע"מ.משווק ע"י דור

 מתאריך הייצור.פג תוקפו של התכשיר שנתיים 

 

 ין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על האריזה. א

עלול לפגוע במשתמש,   השירותים הווטרינריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר שלא על פי הוראות התווית,

 בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק.
 


